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APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 

2014.gada 24.aprīļa 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.4, p.40.)  

Saistošie noteikumi Nr. 2014/10 

Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” 

Kuldīgā, Kuldīgas nov. 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 19.punktu un 

43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta 

 pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu 

1. Izdarīt ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu ( prot. Nr.14, p.25)  

apstiprinātajos Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” šādus grozījumus : 

1.1. Aizstāt 4.punkta tekstā  skaitļus un vārdu ”10-12.klase” ar skaitļiem un vārdu ”1.-

12.klase” 

1.2. Svītrot 11.punktu. 

1.3. Papildināt 13.punkta 1.teikumu pēc vārda ”vadītājs” ar vārdiem ” vai, ja 

braukšanas izdevumi tiek kompensēti  4.punktā minētajiem izglītojamiem, kuri nav 

novada iedzīvotāji - izpilddirektors.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas novada Vēstis” un stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

 

 

Kuldīgas novada  

Domes priekšsēdētāja                                                            Inga Bērziņa 



 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 2014/10 

”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2012/23 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” 

(apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 25.oktobra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.14., p.25.). 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju un nepieciešamību atbalstīt 

vispusīgas izglītības apguvi, nepieciešams saistošo noteikumus 

papildināt ar izglītojamo kategorijām, kuras var saņemt kompensāciju 

no pašvaldības 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti 

ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 

un atpakaļ, ja  viņi nav Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāji, bet 

izvēlējušies apmeklēt Kuldīgas novada izglītība iestādes. 

Nepieciešams precizēt arī citus saistošo noteikumu punktus, precizēt 

to, kas pieņem lēmumus par braukšanas maksas atvieglojumu 

piešķiršanu un braukšanas izdevumu segšanas kārtību.  

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi  ”Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos”Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

Kuldīgas novada teritorijā”” nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā arī 1-9.klašu izglītojamiem, 

ja viņu deklarētā dzīvesvieta nav Kuldīgas novada administratīvajā 

teritorijā. Līdz ar to svītrojams 11.punkts un  jāizdara arī attiecīgi 

grozījumi 13.punktā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Finansējums no pašvaldības budžeta, lai pārvadātājam kompensētu 

zaudējumus, kas saistīti ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu 

pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, neradīs 

būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Lēmumus par braukšanas maksas 

atvieglojumu piešķiršanu pieņem izpilddirektors vai pagasta pārvaldes 

vadītājs. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas 

 

Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 


